
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิการ 
      เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

------------------------------ 
ด้วย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จะ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ๑๓๔๐/๒๕๖๐สั่งณวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เรื่อง มอบ
อ านาจเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามหนังสือส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖  ที ่ศธ 04๒๓๖/ว๗๔๔๗ ลงวันที่ 1๘ พฤศจิกายน 256๒   เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) งบด าเนินงานรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ส าหรับจัดจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา ๔ เดือน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นอัตรา
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  

              ต าแหน่ง  อัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน 1 อัตรา  
 

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน  
    ปฏิบัติงานในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับครูในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการ 

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๒. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การน า

นักเรียนไปห้องน้ า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

๓. บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามที่ได้รับ

มอบหมายจากครู 

๔. ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ส าหรับเด็กพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๕. ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการเรียน

ส าหรับเด็กพิการ 

๖. ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทาง

ศาสนา กิจกรรมวันไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 



๗. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน การเรียนซ่อมเสริม 

ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 

๘. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
   3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

(1) มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีและไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๔) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  
(๕) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรอืผู้บริหารท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ สาหรับ 

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(1๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
(1๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ  

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน  
(1๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน 

ของรัฐ  
     3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษา ม.๓ หรือเทียบเท่า  (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท )  
 

4. อัตราค่าจ้าง  
  ค่าจ้างในอัตราจ้างเหมาบริการ เดือนละ 9,000  บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง 
๒ เดือน ตั้งแต ่(๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) 

 
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 
ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ระหว่างวันที ่๒๑ – ๒๘ 
พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ติดต่อ ๐๓๘-๕๑๑๙๘๙ 
 
 
 



6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด         จ านวน 1 ฉบบั  
6.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า       จ านวน 1 ฉบับ  
6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)       จ านวน 1 ฉบับ  
6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน         จ านวน 1 ฉบับ  
6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว 

                ไม่เกิน 6 เดือน            จ านวน 3 รูป 
  6.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   

       และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) จ านวน 1 ฉบับ 
6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล        จ านวน 1 ฉบับ  
      (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  

                ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริงและส าเนา                       
    
7. เงื่อนไขการสมัคร  
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูล 
ในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ มิได้  

 
8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

         โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑ ชั้น ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารและเว็บไซต์โรงเรียนวัดโสธรวราราม-
วรวิหาร https://www.wstr.ac.th 
 

9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
   โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  

9.1 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
(คะแนน 50 คะแนน)  

9.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่งโดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก (คะแนน 50 คะแนน) 
       9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  
        9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)  
        9.2.3 พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์(10 คะแนน)  
        9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)  
        9.2.5 พิจารณาจากเจตคตอุิดมการณ์ (10 คะแนน)  
 

 
 

https://www.wstr.ac.th/
https://www.wstr.ac.th/


10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 

วัน / เดือน / ปี/เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
๓๐ พฤศจิกายน 2562 

เวลา 10.00 น. – 11.30 น. 
 
  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

 
ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
ภาค ข  สอบสัมภาษณ์ 

-  ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
-  บุคลิกภาพ 

 
50 

 
50 

หมายเหตุ  เวลาในการทดสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

11. เกณฑ์การตัดสิน      
      ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยจัดเรียงล าดับจาก
คะแนนสูงลงมาตามล าดับหากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ ที่สูงกว่า ได้ล าดับที่
ดีกว่าก่อน  

 
12. การประกาศผลการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

      12.1 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ วันที่ ๑ ธันวาคม 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
อาคาร ๑ ชั้น ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ 
คัดเลือกครบก าหนด 1 ปี นับแต่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 

     12.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา  
1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการสอบ โดยพิจารณาเรียงล าดับผู้ที่มีผลการสอบที่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดไว้ 

 
13. การจัดท าสัญญาจ้าง 
      13.1 ผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการ จะได้รับการสั่งจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการของ

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โดยจะมีการลงนามในสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับ
การอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วเท่านั้น 
       13.2 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
 

 
 (นางรุจิรดา วรรณศิริ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 
 



ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วันที่ 2๑ พฤศจิกายน 2562) 
 

*************************** 
รายการ วัน เดือน ปี 
รับสมัคร วันที่ ๒๑- ๒๘ พฤศจิกายน 2562  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562 
ด าเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2562 
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๑ ธันวาคม 2562 

 
 
 

        
     
     
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


